Política de Prevenció de Riscos Laborals
Saba Infraestructures, d'ara endavant Saba, concep la prevenció de riscos laborals com un compromís
a complir en totes les seves actuacions partint del principi fonamental de protegir la integritat i salut
dels treballadors i treballadores, tant propis com d'empreses col·laboradores, així com la dels seus
clients. Aquest compromís empresarial fa que la prevenció de riscos laborals sigui un dels seus
objectius estratègics i prioritaris de la companyia. Saba es compromet a proporcionar condicions de
treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deterioració de la salut relacionats en el
desenvolupament de la seva activitat com a gestor d'aparcaments i zones regulades en la via pública.
L'actuació de Saba es basa no solament a complir amb la normativa vigent de prevenció de riscos
laborals, sinó a superar el mínim d'actuació legal i aconseguir la màxima eficàcia possible dins del
procés de millora contínua de les condicions de seguretat i salut en el treball. Per a això, Saba revisa i
adopta periòdicament totes les mesures necessàries i promou l'avaluació anticipada de les
repercussions potencials no desitjades, sobre la seguretat i la salut de les persones que treballen en
les seves instal·lacions, indistintament si es tracta d'emprats/as propis o de contractistes aliens a Saba,
així com de la resta de grups d'interès, reduint els perills i mitigant els riscos per a la seguretat i la salut
en les seves instal·lacions.
Per a la millora contínua del sistema de gestió de la seguretat i la salut, Saba fixa anualment els
objectius de salut i seguretat mitjançant el marc d'avaluació establerts per a l'Alta Direcció i els
comandaments intermedis. Aquests són alineats amb l'acompliment dels indicadors de prevenció de
riscos laborals. Així mateix, Saba fomenta proactivament la consulta i la participació dels treballadors
i dels seus representants, especialment en matèria de salut i seguretat en el treball, mantenint diversos
canals de comunicació oberts a tots els grups d'interès: emprats/as i subcontractistes.
Totes les persones que treballen en Saba reben una formació i informació adequades concordes amb
les activitats que desenvolupen, permetent-les d'aquesta manera complir amb les seves
responsabilitats evitant riscos innecessaris i contribuint positivament a la prevenció, afavorint la
implicació efectiva i la participació de totes elles.
La Direcció de Saba es compromet a revisar aquesta política periòdicament, adaptant-la a noves
exigències que puguin aparèixer i la deixa a la disposició de totes les parts interessades que ho
requereixin fent difusió d'ella entre tots els seus empleats i contractistes, i posant-la a la disposició
dels nostres clients i de la resta de la Societat.
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